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Deze technische informatie bevat nuttige
en belangrijke informatie voor het goed
functioneren en onderhouden van de
remeha W2'1l28 ECO, een condenserend
c.v.-toestel voor wandmonlage. Tevens
bevat het belangrijke aanwijzingen om
v66r het in bedrijf stellen en ti jdens het in
bedriif zi jn een veil ig en storingsvrij func-
tioneren van het toestel mogelijk te ma-
ken.
Lees v66r het in werking stellen van het
toeslel deze handleiding goed door, maak
u met de werking en de bediening van de
ketel goed vertrouwd en volg de gegeven
aanwijzingen stipt op.

Indien u nog vragen heeft of verder over-
leg wenst aangaande specifieke onder-
werpen die op dit toestel betrekking heb-
ben, aarzelt u dan niet contact met ons
oD te nemen.
De in deze technische informatie gepubli-
ceerde gegevens zijn gebaseerd op de
meest recente informatie. Zijworden ver-
strekt onder voorbehoud van latere wijzi-
gingen. Wij behouden ons het recht voor
op ongeacht welk momenl de constructie
en/ol uitvoering van onze producten te
wijzigen zonder verplichting eerder geda-
ne leveranties dienovereenkomstig aan te
Dassen.

Toelichting Gaskeur Cw-label:
Het Gaskeur Cw]abd is een prestatielabel
voor gasgestooke warmwalerbereiders en
geeft aan dat het betrefiende toestel bij de
bereiding van warm tapwater voldoet aan
specifieke eisen met betrekking tot een aantal
doelmatigheids- en comlortaspecten.

Toopassingsklasse 3:

Toepagsingsklasse 4i
Geschikt voor:
. het voeden van een keukentappunl mel

tenminste 3,5 l/min. van 60'C,
- een douchefunctie vanaf 6 l/min. lot ten-

minste 12,5 l /min. van 40'C,
- het vullen van een bad van 120 liter met

12,5 l /min. van 40"C gemiddeld,
- gelijKijdigheid van de functies is niet

vereist.

Specifieke leiding3lengie/r,achttiid (zie
par 3.2 en 3.3):
De specifieke leidrnglengte is de maximale.
ongeisoleerde lengte (O 1O112 mm),waarbij
het toeslel in de slechtst denkbare Tomer-
situatie binnen 30 sgconden warmwater mel
een blijvende temperatuursverhoging van
35"C leved aan het keukentappunt.

GeschiK voor:
- hel voeden van een keukentappunt mel

tenminsle 3,5 l/min. van 60"C,
- een douchefunctie vanaf 6 l/min. tot

tenminste 10 l /min. van 40'C,
h€t vullen van een klein bad van 100 liter
met 10l/min. van 40'C gemiddeld,
gelijktijdigheid van de functies is niet
vefe|st,
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De remeha W21 ECO en de W28 ECO
zijn condenserende c.v.-toestellen voor
wandmontage, die beiden in twee uit"
voeringen verkri jgbaar zijn:
a. remeha W21l28s ECO - zonder inge.

bouwde warmwatervoorziening (solo
uitvoering)

b. rcmehaw21l2Bc ECO - met inge-
bouwde warmwatervoorziening (combi
u itvoe rin g ) .

Het toestel is gekeurd op de essentigle
eisen van de onderstaande richtl i jnen:
- Gasrichtl i jn nr.90/396/EEG
- Rendementsrichtlijn N. 92J42leEG
en voldoet aan de volgende richtlijnen:
- Laagspanningsrichlliln nr. 73/23/EEG
- Machinerichtlijn
- EMc-richtlun
CE-identif icatienummer remeha W21 /28
ECO: 63AQ 6520.
Nox-besluit: NOxAQ025.

De speciaal geconstrueerde aluminium
warmtewisselaar is geschikt voor terug-
winning van zowel voelbare als latente
warmte uit de rookgassen.
Door het hoge gebruiksrendement van
maar liefst 106,1% op onderwaarde
(95.60b op bovenwaarde) voldoet het
toestel ruimschoots aan de eisen van het
Gaskeur HR.

Een continu geregelde gas-/luchtkoppe-
ling in combinatie met een volledig voor-
gemengde brander zorgt er voor dat een
lage NOx- en CO-emissie bereikt wordt.
Het toestel is hierdoor tevens in het bezit
van het Gaskeur SV en voldoet derhalve
aan het NOx-besluit.
De gesloten constructie maakt plaatsing
in vri jwel elke ruimte mogeli jk.
Het toestel is geschikt voor het stoken
van alle kwaliteiten aardgas en propaan
(propaan W28 ECO: in voorbereiding)
(categorie II2L 3p).
Het vermogen kan via een standaard in-
gebouwde interface volmodulerend (100 -
30%) worden geregeld door daarvoor
geschikte universele regelaars, zoals de
Honeywell Chronotherm Modulation.
De remeha W21l28c ECO is voorzien van
een platenwarmtewisselaar en een c.v-
zijdig butfervat voor een snelle warm-
water levering. Dit toestel voldoet aan de
G|W-eisen en is in het bezit van het
nieuwe Gaskeur CW (toepassingsklasse
3 voor de remeha W21c ECO en 4 voor
de remeha W28c ECO, zie voor toelich-
ting het kader op de voorgaande blad-
zilde).
Elke remeha W21/28 ECO wordt voor af-
levering m.b.v een testcomputer gecon-
troleerd zodat een goed functioneren
gewaarborgd is.

nr. 89/39ZEEG
nr. 89/336/EEG.
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Aan de luchttoevoerzijde is een gelijk-
stroomventilator gemonteerd, die zorgt
voor toevoer van de juisle hoeveelheid
verbrandingsluchl. Gasinspuiting vindt
plaats in een mongstuk op de inlaat van
de ventilator. Hierdoor vindt een optimale
menging van gas en lucht in de ventilator
plaats. De brander, boven in het toestel,
zorgt voor een oplimale verbranding-
De remeha W21/28 ECO warmtewisse-
laar is vervaardigd uit gietaluminium voor
een optimale warmte-overdracht. Onder
in het toestel zorgen een condensverza-
melbak en een sifon voor de afuoer van
het condenswater.

De gesloten mantel/luchtkast verhoogt de
veil igheid en maakt plaatsing in vri jwel el-
ke ruimte mogelijk. Door toepassing van
microorocessortechniek is het toeste
eenvoudig in te stellen en te regelen. Een
uitleesvenster maakt het mogelijk de ac-
tuele en de gewenste instell ingen te con-
troleren. De gas- en wateraansluitingen

i5,:::Ei[l#*ff 3:t51,';#} o
en rookgasafuoer bevinden zich op stan-
daard maatvoering aan de bovenzijde,
waardoor standaard Gastec-QA-goedge-
keurde dak- en geveldoorvoersets kun-
nen worden toegepast.

Afb.02 remeha W21/28c ECO

g.manometel
h.display
i, automaat
j. dnewegklep (W21/28c ECO)
k. platenwamtewisselaar (W21 /28c ECO)

Atb.01 remeha W21/28s ECO

a.ventilator
b. I uchtd ru kve rsch i lschakel aar
c. autom ati sch e ontl uchte r
d. warmtewisselaar
e. gascombinatieblok
f. circulatiepomp
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li. R"tor, ".r. a 22 uitw.

/2\, A"nro", ".r. @ 22 uitw.

/i\ Gasaanstuiting O 15 uitw.

f,. Luchttoevoer O 80 inw.

A Rookgasatuoer a 8o inw.

Maten in mm

a l/.\
I t r 6

;

A A A
144 140

Vooraanzicht Bechterzijaanzicht

/28s

z
Afb. 03 Aanzichftekeninqen remeha W21
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R"tor, ".n. @ 22 uitw.

/)'.. Aanvoer c.v. @ zz uitw.

A. Gasaanstuiting A 15 uitw.

A Luchttoevoer @ 80 inw.

A Rookgasatuoer @ 80 inw.

/^ Sanitair koud O 15

/L Sanitair warm @ 1s

Maten in mmBovenaanzicht

i6P E
E

t-

+
50

Rechterziiaanzicht

Afb. 04 Aanzichttekeningen remeha W21/28c ECO



3.2 Technische gegevens remeha W21 ECO-typ"

Belastinosreoelino
i Nominaal vermooen

L (8qq9 !) .
Nominale belasting (Hi)

- max.

lGasvoordruk
I categorie ll 2L3P
f Oasve-rOruit laarOgs t-1
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W2lsECO i W2lc ECO
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m3/h

mg/kwh

I o?'
I 
mDar

' K g

Min. waterbedrijtsdruk c.v.
Max. walelbedrijfsdruk c.v.
Max. walertemperatuur c.v.
Max. bedrijfstemperatuur c.v.
Waterinhoud c.v.- ziidig
- W.W. + pijpwerk
- butfervat
Weersland c.v.- zijdig (At = 20'C)

Gaskeur CW-klasse
Tapcapaciteil max. (60'C)
Tapdrempel
Zomertaprendemenl (Hi)
Specitieke leidinglengte (O1ol.t2 mm) m
Min. UenoOig'de drutvat ranitairzilOi!-, 6a1

- incl. tapbegrenzer
- excl. tapbegrenzer
Waterinhoud sanitairzijdig

Max. opgenomen vermogen
Elektrische beschermingsgraad
Nominale stroom kamerthermoslaat

Dar

l u a t-T 
.^
t . ;

I liter

I later
I mDar---r---

l/man
Umin
%

I8
100

bar
liter

E

0,4 |
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ryp" .TIE^ _remena_
i w28s Ego w28c Eco

3.3 Technische gegevens remeha W28 ECO

Waterinhoud c.v.- zijdig
- W.W. + pijpwerk

W28s ECOi W28s ECO w28c ECO
aeustingsreg@ling 

- ---f 
rolur"reno ,*ort"r""o I

I Mminaat vermogen - min lT-w- s,4 I -/ l
(80/60"C) - max. kW 28,0 28,0
Nominale belasting (Hi) - min. kW 8.6 e.O

_:mar. l!L. ] ^=*" ?"^s:^ l_:mar. tlL ] ztil ,;l ]
casvoordruk rnuar | 20 - 30 , eo - go 

Il]l

feru:;11*,"* - J,'un -,,02 + ,.- l o
. 

- max. m3/h 3,5 | 3,5 l
NOx emissie mo/kVVnI < 49 < 49

ppm <25 |  .25
Max. tegendruk (vollast) mbar 0,9 | 0,9
Montagegewicht kg 43 51

I
Uin waterUeOriltsOrux c.v. 

9ur T of 
1t

ppm <25

Uin waterUeOriltsOruX c.v. bur T O,U OP I
I Max. waterbedrajlsdruk c.v. I bar 3 3

l vax. watertemperatuur cl l.c 110 | r io
LN4." bgllllllgtperatuur c.v. 95 I 95o< oE

3,1 3:1- W.W. + pijpwerk liter 3,1 3,1
- buffervat liter - I

I Weerstand c.v.- zrjdig (At = 20'C) | mbar | 140 140
L

J ,as t<eurcw- rasse = l  -  - .  
=

Tapcapaciteit max. (60"C) l/min - 8
Tapdrempel l/min - 1,5i;#;;; 

*-'-' '' 
1,;; . 1,5

Zomertaprendement (Hi) 7. I OS,a ]
Ittin. UenoOigOe Orukvat sanitairzipig oar 

Tf� 
of o I

l4g! werkllrullarlltairziidig bar_
Weerstand-sanltairzi;Oig (nom. deUGt[- T- incl. tapbegrenzer bar - 1,6
- excl- tapbegrenzer bar 0,1 ]
Waterinhoud sanitairziidig liter - i 0,4

Max. opg6nomen vermogen VA '135 135
Elektrische beschermingsgraad lP 20 lP 20
Nominale stroom kamerthermostaat A 0,'11 0,11 ]



3.4 Leveiingsomvang
- Circulatiepomp
- l/anometer
- Luchttoevoerventilator
- Elektronische regel- en beveiligings-

apparatuur: 24V
- Intedace t.b.v aansluiting modulerende

kamerthermostaat
Temperatuurregeling:
instelbaar van 20 - 90"C
Luchtdrukverschilschakelaar
Watergebrekbeveiliging d.m.v
remperatuursensoren
Warmtewisselaar van gietaluminium
Wit gespoten plaatstalen bemanteling
Pompschakeling
Vorstbeveiliging

4.1 Waterziidig rendement
remeha W21 ECO:
Tot 97 ,7o/o len opzichte van Hi (tot 88,0olo
t.o.v. Hs) bij 80/60"C en tot 109,3% ten
opzichte van Hi (tot 98,5% t.o.v Hs) bij
40/30"c.

remeha W28 ECO:
Tot 98,0% ten opzichte van Hi (tot 88,2%
t.o.v Hs) bij 80/60'C en tot 108,7% ten
opzichte van Hi (tot 97,8% t.o.v Hs) bii
40/30"c.

- Overzichtelijkbedieningspaneel met
display

- Sifon
- Ophangbeugel
- Automatische ontluchter.

Alleen remeha W21l28c ECO:
- Platenwarmtewisselaar
- C.v.-zijdig buffervat
- Driewegklep
- Stromingsschakelaar (tapwate0

Accessoires
- ombouwset propaan (voor remeha W28

ECO in voorbreiding)
- montagebeugel
- service-display.

,,., :::aa aa::,:::a:::a:a,, a:a::

4.2 Toestelgebruiksrendement
remeha W2l ECO:
Het toestelgebruiksrendement bedraagt
106,'lolo t.o.v. Hi (95,6% t.o.v. Hs) bij een
gemiddelde watertemperatuur van 45'C
(50/40) en een benuttingsgraad van 30%.

remeha W28 ECO:
Het toestelgebruiksrendement bedraagt
104,6% t.o.v Hi (94,1% t.o.v. Hs) bii een
gemiddelde watertemperatuur van 45"C
(50/40) en een benuttingsgraad van 30%.
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5.1 Apparatuuroverzicht

1. Luchttoevoer
2. Rookgasatvoer
3. Automatisch e ontluchte r
4. Meetpunt Or/CO,
5. Luchtdrukverschil-

schakelaar
6. Luchtkast
7. Ventilatol
L lnlaatmengstuk

1 1. Aanvoeftemperatuut-
se'lsor

12. Re,trictieplaat
14. Brander
15. lnspectiedeksel
1 6. On tstekings-/ionisatie-

elektrode
17. Kijkglas
18. Wamtewisselaar
19. Gascombinatieblok
22. Retadel
23. Retouftemperatuut-

sersor
24. Circulatiepomp
25. Condensvetzamelbak
26. Manometel
27. Condensafuoer/siton
28. Klemmenstrcok
29. I nte rlace module rc n de

rcgelaar
30. Automaat
31. Aanvoeraansluiting
33. Gasaansluiting
35. Retoutaansluiting

14

t 7

18

Afb. 05 Doorsnede remeha W21/28s ECO

E
_ l



o

1. Luchttoevoer
2. Rookgasafuoer
3. Automati sche o n tl uchte I
4. Meetpunt O,/CO,
5. Luchtdrukvercchil-

schakelaar
6. Luchtkast
7. Ventilator
8. lnlaatmengstuk
9. Diewegklep

1 0. P late nwa mlewisselaa r
11. Aanvoeftemperctuur-

sensof
12. Bestictieplaat
1 3. Buffervat (c.v.-zijdig)
14. Bender
15. lnspectiedeksel
1 6. Ontstekings-/ion isati e-

elektrode
17. Kikglas
1 8. Warmtewissetaar
1 9. Gascombinatieblok
20. DooBtroombeg renzer
21. Flowswitch
22. Retardet
23. Retouftemperatuur-

sensof
24. Circulatiepomp
25. Condensverza me lbak
26. Manometer
27. C onden satuoe t/sif o n
28. Klemmenstrcok
29. I ntedace mod u I e re nde

tegelaar
30. Automaat
31. Aanvoercansluiting
32. Wa nwatera ansl u iti ng
33. Gasaansluiting
34. Kou dwate na n sl uiti ng
35. Retouraansluiting

14

16

1 7

18

l 343332 35
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5.2 Werkingsprincipe
Het toestel is voorzien van een bemante-
ling die tevens dient als luchtkast. Met
behulD van de ventilator wordt lucht naar
binnen gezogen. Voor de ventilator is een
inlaatstuk geplaatst waar het gas wordt
ingespoten. Afhankeli jk van de instell in-
gen en de heersende temperaturen,
gemeten door de lemperatuursensoren,
wordt het toerental van de ventilator gere-
geld. De gas-/luchtkoppeling past de
gashoeveelhejd aan aan de luchthoeveel-
heid.
Het gas-/luchtmengsel wordt in de venti-
lator gemengd en daarna naar de brander
gebracht.

Na de verbranding worden de hete rook-
gassen door een aluminium pennenstruc-
tuur geleid. Hier zullen de rookgassen
warmte afdragen aan het c.v.-water in de
warmtewisselaar. De waterdamp in de
rookgassen condenseert tegen de
pennen.
De warmte die bij dit condensatieproces
vrijkomt (de zogenaamde lalente ol con-
densatie warmte) wordt eveneens aan
het c.v-water overgedragen.
Het gevormde condenswater wordt via
een sifon aan de onderzijde van de
warmtewisselaar af gevoerd.

Alleen remeha W21l28c ECO:
De remeha W21l28c ECO is een combi-
toestel, dat wil zeggen, dat er een voor-
ziening is ingebouwd waar sanitair water
wordt veMarmd. Het openen van een
warmwaterkraan wordt gesignaleerd door
een flowswitch, waardoor het toestel
wordt vrigegeven. De pomp wordt inge-
schakeld en pompt warm c.v.-water, dat
zich in een butfervat bevindt, naar de
warmtewisselaar. Hierdoor wordt een
eventueel koude warmtewisselaar snel
opgewarmo.
Het c.v.-water warmt vervolgens in een
platenwarmtewisselaar het tapwater op.
Als er gestopt wordt met warmwater
taooen zal het toestel automatisch het
butfervat weer op temperatuur brengen.
Een instelbare tijdschakeling houdt het
butfervat op temperatuur
Een driewegklep bepaall of het venwar-
mingswater naar de c.v.-installatie
stroomt. of via de olatenwarmtewisselaar
voor warm lapwater zorgt. De drieweg-
klep wordt elektrisch aangestuurd door de
beveiligingsautomaat. Als er geen warm-
tevraag is, zal de driewegklep richting
warmwaterbereiding staan om snel te
kunnen reageren op tapvraag.
De driewegklep is niet veerbelast en
verbruikt alleen stroom op het moment
dat deze naar een andere stand loopt,
dus niet in ziin eindstanden.



5.3 Standaard bedieningspaneel
Algemeen:
Het in deze beschrijving genoemde
warmwaterbedrijf is van toepassing voor
de remeha W21/28c ECO en voor de
remeha W21l28s ECO met boiler (boiler
met thermostaat of sensor).

5.3.1 Opbouw van het standaard
bedieningspaneel
De remeha W21/28 ECO is voorzien van
een microDrocessor bestuurde toestel-
regeling. De uitlezing en programmering
van diverse waarden gebeurt d.m.v. een
eenvoudig bedienbaar paneel. voorzien
van een 'Reset'-toets, een display en een
programmeertoets.

Afb. 07 Bedieningspaneel

:l
Nadat de elektrische voeding naar het
toestel is ingeschakeld of nadat het toe'
stel d.m.v de'Reset'{oets is ontgrendeld,
wordt op het display de temperatuurmode
weergegeven.
Door de programmeertoets telkens kort in
te drukken kan worden gekozen uit de
verschillende modes, zie het volgende
overzicht-

P

o - g

l .

5.3.3

Omschrijving:
Temperatuurmode, zie par 5.3.2
(zonder punt)

Programmeermode, zie par.
(punt brandt).

Bedrijfsmode, zie pat. 5.3.4
(punt knippert)

Geforceerde mode "HOOG"

z ie  par .5 .3 .5 .

o. - [e]

Hf

&
R€€Et x 10PC

Gelorceerde mode "LAAG"

zie par.5.3.6.

In de programmeermode kan een pro-
gramma worden doorlopen, diverse
zaken worden uitgelezen of instellingen
worden gewijzigd.
Als in de programmeermode 1 min. g66n
toets wordt ingedrukt volgt een automali-
sche terugkeer naar de temperatuur-
mode.
In de bedrijfsmode is dit 5 min.

5.3.2 Temperatuurmode
In de temperatuurmode wordt met I cijfer
de ketelwatertemperatuur weergegeven,
pe|l0'C. Dat wil zeggen:

6 betekent 60'C t 5'C,
7 betekent 70"C t 5"C,
etc.

Proor.

t l
t lt l

r -

l,r""ti" 
- 

I
O.t.u. O"r" to"t" i" n"I
mogelijk het toestel
programmeren



5.3.3 Programmeermode (punt brandt)
Door vanuit de temoeratuurmode de
'Progr..-loets 66n keer kort in te drukken,
verschijnt de letter'P'op het display.
Wordt vervolgens de'Progr.'-toets langer
dan 1 sec. ingedrukt, dan knippert de
letter'P' tweemaal en komt men in de
programmeermode. Door nu telkens op-
nieuw kort op de 'Progr.'-toets te druk-
ken, kan stap voor stap door de lijst gelo-
pen worden.
Het cijter dat verschijnt, geeft de pro-
grammastap aan met de volgende bete-
kenis:

beveiliging wel aclief.

') Alleen instelbaar door de installateur
(zie par. 5.4.4)

**) Niet van toepassing voor remeha
W21/28s ECO met boilefthermostaat

Sop O-""nnlu|n+

]-. fcv.UeOrilt aan, ww.-bedrijf aan.
| 2. I c.v-bedrijf aan, w.w.-bedriif uit.

3. c,v,-bedrijf uil, w.w-bedrijf uit, vorst-
i"""iig"i; ;;iiit"r

**".,*"**","* 
Il

temperatuur tapwater 55"C I
lemperatuur tapwaler 20 t/m 65'C")
(fabrieksinstellingr 60'C)

,7. max. aanvoertemperatuur 60'C
i 8. max. aanvoertemperatuur 75'C I
L max. aanvoerlemperatuur 20 Vm 90"C')

(f abrieksinstelling: 90'C)

A. pompnadraaitiid 1 t/m 15 minuten')

. 
(fabrieksinslelftng: 3 minuten)

D. pomp con.nu I

t j'nrll""i1t" u"It"n

De programmeerstappen zijn in vier
groepen verdeeld. In elke groep kan 66n
mogelijkheid actief gemaakl worden.
Achter de actieve keuze knippert de punt.
Wordt de 'Progr.ltoets langer dan 1 sec.
ingedrukt, terwij l op het display een para-
meter staat die op dat moment niet actief
is (punt knippert niet), dan wordt deze
programmastap actief. Dit wordt beves-
tigd doordat het getoonde cijfer tweemaal
kniooert.
De nieuwe instelling wordt pas actief
nadat de programmeermode is verlalen
ot indien 1 minuut g66n toets wordt inge-
drukt (terugkeer naar temperatuurmode).
Indien waarden met elkaar in confl ict ziin.
wordt de laatste actief-

Voorbeeld:
De punt knippert achter de cijfers 1, 6. I
en A;
- c.v-bedrijf aan en w.w.-bedrijf aan
- tapwatertemperatuur 60"C
- max. bedrijtstemperatuur g0'C
- pompschakeling actief .



fcoo"
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1 .

t 3
4.
5 .

6.

o

5.3.4 Bedrilfsmode (punt knippert)
Door vanuit de temperatuurmode de
'Progr.'-toets twee keer kort in te druk-
ken, wordt de bedrijfsmode bereikt.
Het cijter op het display staal voor een
bepaalde bedrijtstoestand, die de actuele
bedrijfsstatus weergeeft. Zle onderstaan-
de tabel.

5.3.5 Geforceerde mode 'HOOG'

Door vanuit de temperatuurmode de
'Progr.'-toets drie keer kort in te drukken,
verschijnt de letter'H' op het display.
Bij langer dan I sec. indrukken van de
'Progr.'-toets, wordt de geforceerde mode
'HOOG' actief. Dit wordt bevestigd door-
dat de letter 'H' tweemaal knippert. Het
toestel reageert direct en gaat gedurende
maximaal 15 minuten op vollast branden,
Hierbij wordt de ingestelde maximale
aanvoertemperatuur niet overschreden.
U kunt de geforceerde mode 'HOOG'

voortijdig bedindigen door kort op de
'Progr.'-toets te drukken.

5.3.6 Geforceerde mode 'LAAG'

Door vanuit de temperatuurmode de
'Progr.'-toets vier keer kort in te drukken,
verschijnt de letter'L' op het display.
Bij langer dan 1 sec. indrukken van de
'Progr.'-toets, wordt de gelorceerde mode
'LAAG' actief. Dit wordt bevestigd door-
dat de letter 'L' tweemaal kniDDeft. Het
toestel reageert direct en gaat gedurende
maximaal 15 minuten op deellast bran-
den. Hierbij wordt de ingestelde maximale
aanvoertemperaluur niet overschreden.
U kunt de geforceerde mode 'LAAG'

voortijdig beeindigen door kort op de
'Progr.'-toets te drukken.

le Omschriiving

l'.ist, Se^en warmlewaaS

o

ventileren
ontsteken
branden c.v bedriif
branden w.w. bedriif
wachten op openen of sluiten
luchtdrukverschilschakelaar
regelstop:
- toestel uit trdens c.v.-bedrijf bij
aanvoer meer dan 5'C hoger dan
ingesteld

- toestel uit tijdens warmwaterbedrijf
bij sanitair temperatuut (W21lzac
ECO)
of aanvoertemperatuu | (W 21 /28s

met boiler) meer dan 5'C hoger dan
ingesteld.

nadraaien pomp c.v.
nadraaien pomp ww.
temperatuurbewaking:
- aanvoertemp. > 95'C
- aanvoertemp. - retourtemp. > 45"C
- retourlemp. > max. ingestelde
aanvoertemp. - 10'C

- stUgsnelheid aanvoertemp.
overscnre0en

geforceerd'HOOG' branden
gelorceerd'LAAG' branden

Na 5 minuten wordl automatisch terugge-
keerd naar de temperatuurmode.

7 .
8.
9.

L. qero



5.4 Servicedisplay t.b.v. de installateur

5.4.1 Algemeen
Aan de voozijde van het toestel is in de
frontplaal een serviceconnector opgeno-
men. Hier is het mogeli jk een service-
display aan te sluiten waarmee verschil-
lende instell ingen mogeli jk zijn.

Het in deze beschrijving genoemde
warmwaterbedrijl is van toepassing
voor de remeha W21l28c ECO en voor
de remeha W21/28s ECO met boiler
(boiler met sensor of met thermostaat)

5.4.2 Opbouw van het servicedisplay
D.m.v. de insteltoetsen en de uitleesven-
sters kunnen diverse waarden ingesteld
en uitgelezen worden.
De instel- en uitleesmogeli jkheden zijn
verdeeld in twee niveau's:
- gebruikersniveau - vrij toegankelijk
- serviceniveau - met servicecode

toegankelijk.

Het servicedisplay is opgebouwd uit de
volgende componenten (zie afb. 08):

a. 'code'-vensler

gebruikersniveau:
weergave van:
- bedrijfsmode 1 cijfer
- instelmode dl cijfer met continu

brandende stip
- uitleesmode Tl ciifer met knip-

perende stip
- geforceerde mode "HOOG" E
- gelorceerde mode "LAAG' E

serviceniveau:
extra weergave van;
- toerentalmode ' I halve ciifers
- storingsmode Fl cijfer knippert

b . '$ : ' -u "n" , " t
weelgave van:
- temperaturen
- instell ingen
- stoflngen

c.'reset'-toets: -herstel-/ontgren-
deltoets

d. 'mode -toets: - keuzetoets voor de
gewenste mode

e.'step'-toets: - keuzetoets voor het
gewenste program-
ma binnen een
gekozen mode

- opslagtoets voor
ingestelde gegevens

- verhogen van de
instell ing

- verlagen van de
instell ing.

I]l
l

. � l
c

r r r ! l r
e

Alb. og Servicedisplay

srep

s h

f, 'store'-toets:

g.'artoets:

h.'v'-toets:



5.4.3 Bedriifsmode
(Ciifer zonder stip)
Tijdens bedrijt geeft het 'code'-venster de
bedrijfstoestand van het toestel weer
terwijl het temperatuurvenster de geme-
ten aanvoertemperatuur aangeeft.

De betekenissen van de cijfers van het
'code'-venster ziin:
tc"a.-or"rrri;uing

f o I rustSeen warnrtewaag
1 ventileren
2 ontsteken

.l

3 branden c.v. bedrif
4 branden ww bedrijl
5 wachten op op€nen of sluiten

o luchtdrukverschilschakelaar
regelsiop:

7
8
I

H geforceerd'HOOG'branden
L 

I 
geforceerd 'LAAG' branden

- toestel uit tidens c.v.-bedriif bij
aanvoer meer dan 5"C hoger dan
ingesteld

- toestel uit tijdens warmwaterbedrijf
bij sanitair lemperatuur (W21/2ac
ECO)
of aanvoertemperatuur (W21/28s

met boiler) mger dan 5'C hoger dan
ingesteld.

nadraaien pomp c-v.
nadraaien pomp w.w.
temperatuurbewaking:
- aanvoenemp. > 95"C
- aanvoertemp. - retourlemp. > 45'C
- retoudemp. > max. ingestelde
aanvoerlemp. - 10'C

- stijgsnelheid aanvoenemp.
overscnre0en

I

o



5.4,4 lnstelmode
A, Op gebruikersniveau
(Ciiler met continu brandende stip)
ln de instelmode kunnen diverse instellin-
gen naar behoefte gewiizigd worden
De gewenste mode kan gekozen worden
door de 'mode'-toets in te drukken totdat
op het 'code'-venster 

I verschijnt.
Kies nu met de 'step'-toets de gewenste
code.

lnstelbereik

l �

t

E-

-T

Pompnadraaiti jd
c.v.-bedriif

Temperatuur
warmwater -)

Toestelregeling

9lo

6E
m

De genoemde betekenissen ziin alleen op te vtagen door de installateur m.b.v. het
servicedisplay.

') Niet van toepassing voor remeha W21/28s ECO met boilefthermostaat

Lg; l o.""h'ii"i";

Gewenste max.
aanvoenemperatuur

|  - go u' sLq'c
- [0 = 10 seconden
- @ vm jP= 6s61al minuten
- pllt = pomp continu

- 2E um 6ls-'c
- lqlol = c.v. uit, w.w uit
- Q l- = c v aan, ww aan
- @l = ".u aan, w.w. uit

Door oD de 'altoets te drukken kan een
instell ing verhoogd worden.
Door op de 'vLtoets te drukken kan een
instelling verlaagd worden.
De nieuwe instelling wordt opgeslagen
door op de 'store'-toets te drukken en
knippert tweemaal als bevestiging.

faOri,r"t rfing I



B, Op service niveau
Toegankelijk met servicecode @[p (zie par. 5.4.10):

[ " ' * Omschriiving Instelbereik }*'.1".]
lita

Iqq
r l c

[jlq
oE
pto

w
@

a-al

bE
!3d

Ed
0lq

LTE

@
21L

ts-t4

t4

b l

, lc-r
l l d .

F I
F,

I
l t H .' i -

J
L.l

I n,,
q
,P.]

t
Yentilatortoercnlrl vollrsi c vVentilatortoerental vollast c.v. - ]IO Vr OFI honderdtallen
Ventilatortoerental vollast c.v. - 0TO Vm 5Tq eenheden
Ventilatortoerental deellast - 110. Vm l@ honderdtalten
Ventilatortoerental deellast - rqll Um glgl eenheden
Hysterese aanvoertemp.
tijdens warmwaterbedrijf

Max.ventilatortoerental w.w.
Max.ventilatortoerental w.W'
N.v.t.
Controle toerental
luchtdrukschakelaar
Geforceerd laag na start
Starttoe rental
Max. aanvoertemp. bij ww.
W.w. - aansturing
N.vt-
Hysterese aanvoertemp.
ti jdens c.v-bedrijf
Bultervat opwarminterval *

Beveiligingstype

- pl vm @"c
- loiq = 1o'c
- ot) = rs'c
- b-fs = 2o'c
- @l vm 6Tol honderdta en
- -OlOl Vm 5g eenheden

- NIET WIJZIGEN I

- E0 t/m 11.5- minuten
- Honderdtallen
- 7lo-l vm gE "c
- NIET WIJZIGEN I

-bs l  v '  d ' c
- B t r v m [ p u u r
- NIET WIJZIGEN I

- comDl
- soto

' o

o
- combi
- soro

De genoemde betekeni1sen zijn alleen op te wagen door de installateur m.b.v. het
servicedisplay.

* Alleen bij remeha W21/28c ECO van toepassing (de waarde is altijd uit te lezen).



5.4.5 Uitleesmode
(Cijfer met knipperende stip)
In de uitleesmode kunnen diverse
waarden uitgelezen worden:
- Druk de 'mode'-toets in totdat op het

'code'-venster 
E verschijnt (stip

knippert).
- Kies nu met de 'step'-toets de gewenste
cooe.

luil"ring (bljuoorb""td) -l ou' c l

f a l

I 4 Rookgastemperatuur

Lls{-Llerekende settemperatuur

Aanvoertemperatuur
Retourtemperatuur
Boilertemperatuur

- m
Ztr

- pj!,] niet aangesloten
- ld6.l niet aanoesloten
-  8 0

De genoemde betekenissen zijn alleen op te vragen door de installateur m-b.v. het
seNicedisplay.

5.4.6 Getorceerde mode 'HOOG'

Door de 'a'- en de 'mode'-toets tegelij-
kertijd in te drukken, gaat het toestel
branden op het maximale vermogen.
De aanvoertemperatuur kan echter niet
boven het ingestelde maximum + 5'C
komen. Dit om het toestel en de installatie
te beveiligen.
Door tegelijkertild de 'a'- en de 'v'-toets

in te drukken gaat het toestel lerug naar
de bedrijfsmode, of automatisch na 15
minulen.

Opmerking:
In de geforceerde mode 'HOOG' kan de
gewenste maximale aanvoertemperaluur
niet worden gewijzigd.
U dient dan eerst de geforceerde mode
uit te schakelen.

5.4.7 Getorceerde mode'LAAG'
Door de'v'- en de'mode'-toets tegelijker-
tijd in te drukken, gaat het toestel bran-
den op het minimale vermogen.
De aanvoertemperatuur kan echter niet
boven het ingestelde maximum + 5"C
komen. Dit om het toestel en de installatie
te beveiligen.
Door tegelijkertijd de 'a'- en de 'v'-toets

in te drukken gaat het toestel terug naar
de bedrijfsmode, of automatisch na 15
minuten.

Opmerking:
In de geforceerde mode 'LAAG' kan de
gewenste maximale aanvoertemperatuur
niet worden gewijzigd.
U dient dan eerst de geforceerde mode
uit te schakelen.



5.4.8 Toerentalmode
op serviceniveau
In de toerentalmode kan het loerenlal van
de ventilator in delen uitgelezen worden:
- Stel eerst de servicecode f0 rel in (zie

par .5 .4 .10) .
- Druk de 'mode'-toets in totdal op het

'code'-venster 
Lrrl verschijnt (beurte-

l ings half ci jfer).' o Code Omschrijving Voorbeeld n = 4350 omwJmin,

t _toereToerental ventilator
Toerental ventilator

5.4.9 Storingsmode
op service niveau (code-venster
knippert)
Een actuele storing wordt kenbaar ge-
maaK via de uitleesvensters (knipperen-
de cijfers, zie storingstabel in hoofdstuk
10) .
De laatst opgetreden storing en de daar-
bij heersende temperaturen worden op-
geslagen in het geheugen van de mlcro-
processor en kunnen in de storingsmode
als volgt uitgelezen worden:

- Stel de servicecode @ 6{ in lzie par.
5.4.10).

- Druk de 'mode'-toets in totdat oD het
'code'-venster []l verschijnt (cijfer
knippert).

- Kies nu met de 'step'.toets de gewenste
code.

L4B honderdtallen

@l eenheden

De genoemde betekenissen zijn alleen op
te vragen door de installateut m.b.v. het
seMicedisplay.

In dit voorbeeld LlTl El'
Retourtemperatuursensor is defect ge-
raakt tijdens branden op c.v. bij een aan-
voertemperatuur van 53"C.een retourtem-
peratuur van 40'C en een boilertempera-
tuur van 60"C.

De genoemde betekenissen zijn alleen op te vragen door de installateu m.b.v. het
6eNicedisplay.

o



5.4.10 Servicecode
(Alleen voor de installateur.)
Om ongewenste instell ingen te voorko-
men is het serviceniveau voorzien van
een beveil igingscode.
Voor servicegebruik kunt u coderC 17
programmeren.
De genoemde handelingen zijn alleen uit
te voeren door de installateur m.b.v. het
servicedisplay

rcmoha
sail&Ecg

BlUf de 'mode'- en de 'step'-toets inge-
drukt houden en druk oo de 'store'-toets.

Het temperatuurvenster knippert als toe-
gangsbevestiging tot de service-instelling.

t , - , l l  I
f i n i l

;  L - r l

Druk de 'mode'- en'step'-toets gelijktiidig
in. Er verschint een E] op het'code'-
vensler.
Terwijl de beide toetsen ingedrukt zUn,
stelt u met de 'a'- en 'v'-toetsen het
temperatuurvenster in op [!]].

L

l-]] fr -l
t l  r t

! i _ - l
n f i

t l

I f
L  l t  l

i' it

Laat de 'mode'- en de 'sleoltoets los.
U keert nu automatisch terug naar de
bedriifsmode.

Na gebruik dient u de servicecode te
verwijderen.
Druk hiervoor 1 x op de 'resetltoets (als
gedurende 10 minuten geen wijzigingen
worden aangebracht wordt de service-
code automatisch verwiiderd).



-  NEN 1078

6.1 Algemeen
Voor installatie van de remehaW2l/28
ECO dient u rekening te houden met de
voloende voorschritten:
- NEN 2757 Toevoer van verbran-

dingslucht en afvoer
van rook van velbran-
dingstoestellen
Voorschriften voor
aardgasinstallaties
GAVO 1987

- aanv. NEN 1078 Aanvull ing op NEN
1078, maart 1992

- richtl i jnen voor aanpassing van be-
staande gasinstallaties van september
1992, opgesteld door de KVGN

Veiligheidseisen voor
c.v.-installaties
Veiligheidsbepalingen
voor laagspannings-
installaties

Doordat alle onderdelen vanaf de voor-
zijde bereikbaar zijn, is l inks en rechts
van het toestel praktisch geen ruimte
nodig. V66r het toestel schrijtt de GAVO
een vrije ruimte van 1000 mm voor.
Onder het toestel is in principe een vrije
ruimle van 250 mm voldoende, boven hel
toestel 400 mm. Afwijkingen van deze
maten zijn alleen mogeli jk na overleg met
onze afdeling Marketing & Sales support
en het plaatseli jk energiebedrijf .

.  50Q

- NEN 3028

- NEN 1010

- eventuele lokale voorschritten
- voor zover van toepassing: het Bouw-

besluit en brandweervoorschritten.
Overal waar in dit document verwezen
wordt naar de GAVO, wordt bedoeld de
NEN 1078 plus aanvull ing NEN 1078,
laatste uitgave.

6.2 Opstell ing
Het toeslel moet worden opgehangen in
een ruimte die, ook bij strenge koude,
vorstvrij blijtt. lndien de ruimte hieraan
niet voldoet dan zal een voorziening
hiervoor aangebracht moeten worden. Dit
kan geschieden door middelvan een
vorstthermostaat, die volgens par 7.3.3
en het schema in 7.10 is aan te sluiten.
De gas- en wateraansluit ingen bevinden
zich aan de onderzUde van het toestel
btb. 03 en 04, hfdst. 3).

Atb

E
09 Vtije ruimte rondom het toestel

-l
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6.3 Bevestiging
Hang de remeha W21/28 ECO waterpas
aan een voldoende stevige wand d.m.v.
de meegeleverde ophangbeugel.
In de verpakkingsdoos bevindt zich een
aftekenmal waarop de posities van de
bevestigingsgaten zijn aangegeven.

Voor projectmatige montage is een
montagebeugel levetbaat (zie afb. 10),
universeel voor remeha W21/28s ECO en
remeha W21l28c ECO-
Deze montagebeugel wordt geleverd met:
- 2 x 22 mm schuitkoppeling t,b,v. aan-

voer en retour
- 2 x 15 mm schuifkoppeling t.b.v. sani-

tair water
- montageinstructie.

t o

aanvoer sanitair gas
c.v, warm

€=

sanitair rctour
KOUO C.V

. Bijtoepassing van gaskraan VSH-Giveg 2 x 15 mm knel (nt. ffi473.6)

Afb. 10 Montagebeugtel (optie)

lllrliirJJlrr..it rrtrirrt!,rtrlrirt,r:tr*



6.4 Rookgasafvoer en luchttoevoer

6.4.1 Algemeen
Tijdens de installatie kan nog worden ge-
kozen voor een 'gesloten' of 'open' uit-
voering, Na het ophangen en voor het
aansluiten c.q. plaatsen van de luchtioe-
voer en rookgasafuoersystemen dienen
de rode stofdoppen uit de luchttoevoer-
pijp en de rookgasafvoer te worden ver-
wijderd.

Open uitvoering: Open toestellen be-
trekken de benodigde verbrandingslucht
uit hun omgeving. In deze situatie kent de
GAVO de volgende mogelijkheid:
Open toestellen in opstellingsruimten
(sectie 6)
Naast de algemene eisen, vestigen wij
uw aandacht eroD dat de waarden uit
tabel 26 van de GAVO niet van toepas-
sing zijn op de remeha W21l28 ECO.
zie hiervoor Dar. 6.4.3.

Gesloten uitvoering (sectie 4):
Door toepassing van een luchttoevoer-
leiding verkrijgt men een gesloten sys-
teem. Het aantal plaatsingsmogeli jkheden
binnen het gebouw neemt hierdoor toe.
terwij l er ten aanzien van de uitmondings-
plaats in de gevel of op het dak minder
strenge eisen van toepassing zijn omdat
luchttoevoer en rookgasafuoer in het-
zelfde drukgebied plaatsvinden. Zie
hiervoor de GAVO.
Daarnaast is de buitenlucht over het
algemeen schoner, wat de levensduur
van het toestel ten goede komt.
Een rookgasafvoertabel voor de remeha
W2'1l28 ECO gesloten uitvoering vindt u
in Dar. 6.4.4.



6.4.2 Eisen
Horizontale gedeelten in de rookgasaf-
voer moeten op afschot liggen richting
toestel. Horizontale gedeelten in de lucht-
toevoer moeten op afschot liggen naar
buiten. Horizontale doorvoeren dienen te
voldoen aan de eisen voor horizontale uit-
mondingsconstructies voor gesloten toe-
stellen. Deze zijn bij windaanval altijd
trekkend, zodat de rookgassen tiidens
stilstand van het toestel niet terug-
sromen.
Voor verticale doorvoeren dienen goed-
gekeurde sets gebruikt te worden.
Raadpleeg voor de juiste uitmondings-
plaats de desbetreffende paragrafen van
aanvull ing 1992 van de GAVO, die op
vele punten gewijzigd zijn t.o.v uitgave
'1987.

Materiaal rookgasafuoe r (volgens tabel
24 van de GAVO):
Enkelwandig, star: roestvaststaal of
dikwandig aluminium
Flexibel: roestuaststaal of kunststol met
Gaskeur.
M ate riaal I uc httoevoe r :
Enkelwandig. star of f lexibel, in alumi-
nium, roestvaststaal of kunststof .
Constructie:
De toe te passen rookgasafvoerleiding
dient qua constructie op naden en verbin-
dingen luchl en waterdicht te worden
uitgevoerd of naadloos.

Als voeringkanalen worden toegepast,
dienen deze vervaardigd te worden uit
een luchtdichte, dikwandige starre
aluminium ot roestvaststalen constructie
(ook buigbare kunststof en roestvast-
slalen voeringpiipen zijn toegestaan).
Aluminium is toegestaan, mits er geen
contact is met het bouwkundige gedeelte
van het rookgasafuoerkanaal. lnspeKie
van het voeringskanaal moet mogeli jk
zijn. Indien het toestel gesloten wordt
toegepast. dient ook de luchttoevoer
leiding luchtdicht te worden uitgevoerd.
Dit ter voorkoming van aanzuiging van
'valse' lucht.

Voor verdere informatie: zie de GAVO.
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6.4.3 Enkelvoudig open, type 823,1,
(

r
#

Uiivoerin g rookgasatvoerleiding
'| = Rookgasafvoerleiding zonder bochten
2 = Rookgasafvoerleiding met 2 bochten 45'
3 = Rookgasafuoerleiding met 2 bochten 90"
4 = Rookgasalvoerleiding met haakse instro-

ming en een bochl 90" of 2 bochten 45'

100

+

"Niet vriie uitmonding"
met Tregakap
in gebied III,
rekening houdend
mst AP staiisch
+ 25 Pa (land)
+ 40 Pa (kust)

Aftrekken per extra bocht 90'

I Attrekken pet extra bocht 45"

w21
w28

w2a
W,1
w28
w21
w28
w21
w?q
w21
w28

w21
w?8
w21
w28

28
1 4

5
1 7
3

+
+

+

32
37

+
29

+
+
39

+

:19
25
6
+
't6

5 ,6
1 , 0

6 ,5  7 ,5
1 ,3  1 ,4

8,O
1 , 6

- = Niet toepasbaal
+ = Afstanden bt 40 m toepasbaat, taadpleeg voor grotere afstanden onze aldeling Matketing

& sales suPPort

Maximaal toegestane atstand 'L'tussen toestel en uitmonding in metelg;

I uitvoering dikwandig aluminium mel lipling afdichling' gegolen bochlen

?o so T_soA D i n m m  -  I

I "vriie uitmondins" in 1 Y:1 i^ I 
*

sebied r, bovendaks ,L = + Y?9 ?9 I I 
+

;onder ot met rresakao 
] 

' 
] ffi; )o ] i ;

5----- wzr I sz I . t
W28 15 + +

1 7

ia +
+
+
36

+



6.4.4 Enkelvoudig gesloten, type C33

[.

- � ' )

t i a
r l
t--

Uitvoering rookgasatvoerleiding
5 = Luchttoevoer eh rcokgasatuoerleiding

horizontaal
6 = Luchttoevoer en rookgasafvoerleiding

zonder bochten
7 = Luchttoevoer en rookgasalvoerleiding

met twee bochten 90".

Maximaat toegegtane atsland 'L' tussen ket"t * *"omlin-*ra" arraoo.to"an ..er" I
Rookafvoer uitgevoerd in dlkwandig aluminium met lipring atdichting,

bochten Vm O'100 mm gegoten, boven O 100 mm gelaste segment bocht

Eoinrr ,  n ao I go 
l froo -

- _ r l - l - t -
uitmonding in gebied I of llt, 5 W21 20 + + +
bovendaks door middel van W28 8 + + +
e e n  g e c o m b i n e e r d e  d a k d o o r y o e r  l 6 l W 2 1  l +  l +  l

+ +
+ +
+ +

Aantal m. at te trekken Oer extra bochl gO"
Aanlal m. af ie trekken per extra bocht 45' 1 , 0

= Niet toemsbaar
= Alstafuen tot 20 n toewbaat, nadpleeg voot groterc afstaden onze aldeling Maketing

& Sales suDDott.

8,0
1 , 4



6.5 Installatiegegevens

6.5.1 Condensatvoer
Voer het condenswater direct af naar het
riool. Pas, gezien de zuurgraad (pH 3 tot
5), alleen kunststofmateriaal toe als
verbindingsleiding.
Vul de silon na montage met water. l\4aak
de aansluit ing op de riolering met een
open verbinding. De afvoerende leiding
dient een afschot te hebben van minimaal
30 mm/m. Afvoeren van condenswater in
een dakgoot is niet toegestaan, dit mel
oog op bevriezingsgevaar en aantasting
van de normaal toegepaste materiaal-
soorten voor dakgoten.

6.5.2 Wateraansluitingen
De aanvoer- en retouraansluiting bevin-
den zich aan de onderziide van het toe-
stel (afb. 03/04). De aansluitingen zijn
uitgevoerd in pijpen van O 22 mm uit-
wendig. Voor hel aansluiten op de instaF
latie moeten de afdichtdoppen verwijderd
woroen.

Af feen voor remehaW21l28c ECOI
De sanitaire aansluitingen dienen over-
eenkomstig de algemene voorschriften
voor drinkwaterinstallaties NEN 1 006
(AVWI-1981) en de daarbij behorende
werkbladen te worden uitgevoerd.
De remeha W21/28c ECO wordt com-
pleet aangeleverd met platenwarmtewls-
selaar, driewegklep, flowswitch en regel-
en beveiligingsapparatuur. V66r de
flowswitch is een doorstroombegrenzer
(W21c ECO: ca. 6 l/min, W28c ECO: ca.
I l/min) ingebouwd -).

In installaties met lage waterleidingdruk-
ken kan de doorslroombegrenzer indien
nodig worden verwijderd. Hiertoe koppe-
ling (afb. 06, po€. 20) losdraaien en de
doorstroombegrenzer verwijderen.
Let op de iuiste montage van de
flowswitch. De piil op de tlowswitch geeft
de stromingsrichting aan.

') ln sommige gevallen kan de door'
stroombegrenzer na de tlowswitch ge-
monteerd zijn.

6.5.3 Overstortventiel
Monteer, overeenkomstig NEN 3028, een
overstortventiel tussen eventuele afslul-
ters en het toestel in de retour binnen 0,5
m vanaf het toestel. Dit overstortuentiel
moet tenminste 1/2" zijn (wordt niet mee-
geleverd).

{,i1'
o

Afb. 11 Condensatuoer



6.5.4 Circulatiepomp
De remeha W21l28 ECO is voorzien van
een circulatiepomp, tabr, Wilo, type RS
25no | , waavan de opvoerhoogte kan
worden ingesteld met een schakelaar
voor 4 toerentallen.
De pomp is ingesteld op stand 1 . Bij
eventuele slromingsgeluiden in het sys-
teem kan pompstand 2 gekozen worden.
Het opgenomen vermogen van deze
circulatiepomp bedraagt:
- bij 2100 omw./min. 85 W (sland 2)
- bij 2400 omw./min.95 W (stand 1).

remeha W2ll28c ECO
Bij de remeha W21l28c ECO kunnen
pompstanden 3 en 4 niet worden toege-
past i.v.m. te geringe opvoerhoogte, het
geen kan leiden tot temperatuurstoringen
en verminderd taDcomfort.

rem€ha
w2ln8Ec9

6.5.5 Walerdoorstroming
Als de aanvoertemperatuur minus de re-
tourtemperatuur groter is dan 35'C, gaat
het toestel terugmoduleren. ls de aan-
voertemperatuur minus de retourtempera-
tuur groter dan 45"C, gaat de brander ge-
durende 150 seconden uit. Hierdoor zijn
geen maalregelen voor een minimale
waterdoorstroming, zoals bijvoorbeeld
een vluchtradiator, nodig.

800

600

!  soo

a

.3
!  300

200 .100 ti00

Afb. 12 Gtafiek rcstopvoerhoogte t.b.v. de c.v.-installatie

a



6.6 Hydraulische voorschriften

6.6.1 Algemeen
Het veiligheidsventiel en het expansievat
dienen te worden opgenomen in de
retourleiding (afb. 73l.

6.6-3 Vloerverwarming
Het toestel kan direct op een vloerverwar-
mingsinstallatie worden aangesloten. ln
installaties waarin zu u rstofdiffusie door
kunststotleidingen kan worden verwacht,
wordt geadviseerd een hydraulische
scheiding middels een TSA op te nemen,
ol een filter voor het toestel te plaatsen.

6,7 Boilertoepassing
De Remeha 120 liter-boiler kan aan de
remeha W21l28s ECO aangesloten wor-
den overeenkomstig het principe-aansluit-
schema volgens fig. 14 en pa(.7.3.2.
Voor aansluiting van een boiler is een
aansluitset leverbaar, bestaande uit een
driewegklep en een aansluitkabel.

6.7.1 Technische gegevens boilei
- Boiler met enkelwandige scheiding:

RVS 304
- lnhoud sanitairzijdig: 120 liter
- Opgenomen vermogen: ca.33 kW
- Chloorbestendig tot: 150 mg/ltr
- Aansluit ing c.v.: 3/4" buitendr.
- Aansluitingen sanitair: 3/4" binnendr.
- Max. werkdruk c.v.-zijdig: 4 bal
- Max. werkdruk sanitairzijdig: I bar
- Geisoleerd polyurethaan 40 mm dik
- Witte plaatstalen bemanteling

(afm. h x b x d = 830 x 605 x 605 mm)

6.7.2 Tapcapaciteit
De inhoud van de boiler is voldoende
voor bijv het snel vullen van een bad,
waarbii de tapcapaciteit 11-13 l/min. kan
bedragen, afhankeli jk van de leidingweer-
stand. Na verbruik van de warmwater-
voorraad gaat de boiler als doorstroom-
toestel werken.

I-l

. &
" =

l_=
Alb. 1 3 vei lighe idsvoo rzie ni ngen

a = veiligheidsventiel
b = expansievat

O 
c = radiatoruerwarming

6.6.2 Waterbehandoling
Waterbehandeling is onder normale om-
standigheden niet vereist (zie onze publi
catie'Waterbehandelingsvoorschritt ').
Het ongecontroleerd toevoegen van che-
mische middelen wordt dringend ontra-
den. De installatie dient te worden gevuld
mel genormaliseerd drinkwater. De pH-
waarde van het installatiewater dient te
liggen tussen 7 en 9.

:::. j l:]r]]::.::11|,]::::::. '1::::.... ':,::.::::.



Opmerkingen:
- Ter voorkoming van ongecontroleerde

stromingen in het c.v,-net mag de
retourleiding van de boiler nooit op het
c.v-net aangesloten worden, maar altiid
rechtstreeks op de retourleiding van de
remeha W21l28s ECO (zie atb. 14).

- l\4onteer in de koudwateraansluiting van
de boiler een inlaatcombinatie tegen
terugstromen en overdruk. Deze
inlaatcombinatie wordt niet door
Bemeha oeleverd.

6.7.3 Boilerregeling
De remeha W21/28s ECO is standaard
voorzien van een boilerregeling, geschikt
voor het aansturen van een 24 Volt drie-
wegklep (HoneywellType VC 8010).
De regeling is uitgevoerd met een zgn.
boilervoorkeurschakeling. Dit houdt in dat
bij geltktijdige warmtevraag van de boiler
en c.v de boiler voorrang krijgt.
Na einde warmtevraag van de boiler zal
de ingebouwde circulatiepomp nog 5 min.
in boilerstand nadraaien.

De boilertemperatuur kan naar keuze
geregeld worden door:
- boilerthermostaat {24V)
- boilersensor.

W21l28s ECO

- - - - i l t - _=  -Au "vu , r c \ .

I
L
Atb. 14

lr
\ joor r i i . l . l bo I  c r

O !  c r  s  i o r  t  \ . . r r t i e l

met vooffaadboiler

E I
Principeschema W21/28s ECO



7.t Algemeen
De remeha W21l28 ECO is uitgevoerd
met elektronische regel- en beveiligings-
apparatuur en ionisatie-vlambeveiliging.
Het hart van de toestelbesturing is een
micro-processor, die het toestel zowel
beveiligt als bestuurt.
De aansluiting op het elektriciteitsnet
dient te worden uitgevoerd volgens voor-
schritt van het plaatselijk elektriciteits-
bedrijl en NEN 1010.

7.2 Netspanning
De remeha W21l28 ECO is geschikt voor
een 230V-50H2 voeding met fase/nu..
aarde systeem en voorzien van een ste-
ker met randaarde (snoerlengte ca. 2 me-
ter). Andere aansluitwaarden zijn slechts
toegestaan m.b.v. een scheidingstrafo.

7.3 Aansluitvoorschritt toestelregeling

7.3.1 Ruimteregeling
Er kunnen twee soorten ruimteregelaars
toegepasl worden nl.:
1. 24V kamerthermostaten (alleen 2-

draads), op de klemmen 3 en 4.
2. Speciale modulerende ruimteregelaars,

oo de klemmen 1 en 2.

Tk nortulerend I
I

Tk aanluit 
{

BoileneDsor of t
Boilerthermostaat I

(
DriereeXlel 

I
Bev.therBost{at f
of Rookgas-bev. I

t
I

*

Afb. 15 Aansluitingen op klemmenstrook

ad.1 .
Het warmteversnellerelement dient
(indien aanwezig) ingesteld te worden op
0 , 1 1  A .
ad. 2.
Momenteel kan alleen de Honeywell
Chronotherm Modulation toegepast wor-
den. Deze wordt geleverd door de groot-
handel. De voor deze modulerende rege-
laar benodigde interface is standaard in
het toestel ingebouwd.



7.3.2 Boilerregeling
(alleen voor remeha W21l28s ECO)
De boiler kan oD twee manieren worden
aangesloten: l\ilet behulp van een stan-
daard boilerthermostaat ot met behulD
van een Remeha temperatuursensor.
De installatieprocedure is als volgt:

A, Installatie met een boiler-thermo-
staat
a. Sluit de boilerthermostaat aan op de

klemmen 5 en 6 van de klemmen-
strooK.

b. Sluit de driewegklep 24V (Honeywell
Type VC 8010) aan op de klemmen 7,
I en 9 van de klemmenstrook (zie ook
het elektrisch schema in par.7.10).

c. De toestelregeling dient juist ingesteld
te worden (zie par. 5.3.3 en evt. 5.4.4).
In de meeste gevallen zal de fabrieks-
instelling voldoende zin.

B. Installatie met een boilersensor
a. Sluit de boilersensor aan op de klem-

men 5 en 6 van de klemmenstrook. De
aansluitingen mogen verwisseld
worden.

b. Sluit de driewegklep 24V (Honeywetl
Type VC 8010) aan op de klemmen 7,
8 en 9 van de klemmenstrook (zie ook
het elektrisch schema in par. 7.'10).

c. De toestelregeling en de warmwater-
temperatuur dienen juist Ingesteld te
worden (zie par.5.3.3 en evt.5.4.4).
In de meeste gevallen zal de labrieks-
instell ing voldoende zijn.

7.3.3 Vorstbeveiliging
Het toestel moet in een vorstvrije ruimte
worden opgesleld i.v.m. bevriezing van
de condensafu oerleiding.
Als het c.v.-water te ver in temoeratuur
daalt, treedt de ingebouwde toestelbe-
veil iging in werking.

Watertemperatuur:
- lager dan 7'C - circulatiepomp wordt

ingeschakeld;
- lager dan 3"C - ketel wordt

ingeschakeld;
- hoger dan 10"C - ketel en circulatie-

pomp worden uitge-
schakeld.

In vorstgevaarlijke ruimtes is het aan te
bevelen een vorstthermostaat (Tv) te
plaatsen en parallel aan de kamerther-
mostaat (Tk aan/uit) aan te sluiten op de
klemmen 3 en 4 van de 12-polige
klemmenstrook.
Als de vorstthermostaat warmte vraagt,
komt het toestel in bedrijf met als begren-
zrng oe geprogrammeerde max. aanvoer-
temperatuur. Dit gebeurt ook als een
modulerende ruimteregelaar is aangeslo-
ren.

7,4 Walertemperatuurregeling
De remeha W21l28 ECO is voorzaen van
een elektronische temperatuurregeling op
Dasrs van aanvoer- en retourtempelatuur-
sensoren. De aanvoertemperatuur is
instelbaar tussen 20 en 90'C (fabrieksin-
stelling gO'C).

7.5 Watergebrekbeveiliging
Overeenkomstig de GAVO en de
keuringseisen voor c.v-toestellen is de
remeha W21128 ECO voorzien van een
watergebrekbeveiliging. Dit geschiedt bij
dit toestel op basis van temperaluur-
metrng.
Door terug te moduleren op het moment
dal de waterdoorstroming te weinig dreigt
te worden, blijft het toestel zo lang moge-
lijk in bedrijf. Bij een te geringe doorstro-
ming wordt het toestel uitgeschaketd



7.6 Maximaalbeveil iging
De maximaalbeveiliging schakelt bij een
te hoge watertemperatuur (110"C) het
toestel uit en vergrendelt deze op de
beveiligingsautomaat. Na het opheften
van de storing kan het toestel ontgren-
deld worden met de 'Reset'-toets.

7.7 Luchtdrukverschilschakelaar
(LDS)
De automaat controleert bij start warmte-
vraag eerst of de LDS geopend is. ls dit
zo dan gaat de ventilator naar een con-
troletoerental en wacht tot de LDS geslo-
ten is. Daarna is de LDS tunctie niet meer
actief.

7.8 Beveiligingsautomaat
Fabrikaat:
Type:

Gasmodul
MCBA 1461 D

0,3 sec
4,8 sec

Aansluitspanning: 230 V/50H2
Opgen. vermogen: 10 W
Voorspoeltijd:
Naspoeltijd:
Veif igheidstijd: 2,7 sec
Antipend€lti jd: 150 sec
Nadraaitijd pomp c.v.-stand:
instelbaar: 0 - 15 min of continu.

7.9 Zekeringswaarden
Zekeringswaarde:
F1 2 AF Netzekering
F2 2AF 24V AC externe belasting
F3 3.'15 AT Dc-ventilator.
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7.10 Elektrisch schema
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8,1 Gasaansluit ing
Het toestel moet op de gasleiding worden
aangesloten overeenkomstig de in de
GAVO gestelde eisen.
In de nabijheid van het toestel dient een
gashoof dkraan te worden opgenomen.
De gasaansluiting bevindt zich aan de
onderzijde van het toeslel (atb. 03/UI
Geadviseerd wordt in de gastoevoer-
leiding een gasfi lter op te nemen.

8.2 Gasdrukken
De verbruiksvoordruk dient bij aardgas
volgens de keuringseisen 20 lot 30 mbar
te bedragen.
De maximale gasvoordruk mag 30 mbar
oeoragen.
De branderdrukinstell ing voor aardgas L
is op de fabriek uitgevoerd. Voor propaan
is een ombouwset met ombouwinstructie
verkri jgbaar (propaanset voor remeha
W28 ECO in voorbereiding).

8.3 Gas-/luchtverhoudingsregeling
Het toestel is voorzien van een gasl'
luchtverhoudingsregeling.
Doel van de gas-/luchtverhoudingsrege-
ling is, dat bij een varierende belasting de
verhouding tussen de gas- en luchthoe-
veelheid in de brander altijd zo optimaal
mogelijk gehouden wordt. Hiermee wordt
een schone en betrouwbare verbranding
zekergesteld over het gehele belastings-
bereik. Tevens wordt hiermee een hooq
deellastrendement zekeroesteld,



9. IT{BEDRJFSTELUNGAVOONSCHBFT
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9.1 In bedriif stellen
l.Verwider de steker uit de wand-

contactdoos.
2.Controleer de gasaansluit ing.
3.Controleer de elektrische aansluitin-

gen.
4.Draai de kunststof dop van de auto-

matische ontluchter open (par. 5-1, nr.
3), zodat de lucht uit de installatie
ontsnaot.

s.Vul het toestel en de installatie mel
water en controleer de waterdruk
(geadviseerd wordt 1,5 bar).

6.Controleer de pomp; deze kan vastzit-
ten. Eventueel m.b.v. een schroeven-
draaier gangbaar maken.

T.Ontlucht de installatie. Let op de evt.
ingebouwde circulatiepomp. Deze
dient aDart te worden ontlucht. Voor-
kom m.b.v een doek dat water in de
instrumentenkast stroomt.

8.Vul de sifon met water,
9.Controleer de aansluit ing van rook-

gasaf voer en luchttoevoer.
1o.Open de gaskraan in de gasleiding

naar het toestelr zorg dat de gaslei-
ding goed ontlucht is.

' l1.Steek de steker in de wandcontacf
ooos.

12.Stel de kamerthemostaat c.q. externe
toestelregeling in op warmtevraag c.q.
op handbediening.

13.Bij c.v.-vraag start het toestel als volgt:
a. start op starttoerental.
b.toestel gaat nu gedurende 3 min. .)

op 307" van het vermogen branden.
Bij de inbedrijfstelling, of na het
drukken op de "Reset"-toets ol wan-
neer het toestel 2 uur geen warmte-
vraag heeft gehad, wordt stap b.
overgesragen.

c. hierna wordt de regeling van 30 tot

100o/o vrijgegeven.
l4.Controleer het O,-gehalte (c.q. het

Cor-gehalte) in de rookgassen via het
rookgasmeetpunt (par. 9.3).

1s.Stel de kamerthermostaat c.q. externe
toestelregeling in op de gewenste
waarde.

16.Stook de installatie op tot ca. 80"C en
schakel het tosstel uit.

' lT.Ontlucht de installatie en controleer de
waterdruk. Vul, indien noodzakeliik, de
installatie bij.

18.Open nu 66nmaal kort de warmwater-
kraan. Het toestel zal nu het buffervat
opwarmen (alleen remeha W21l28c
ECO).

'1g.Het toestel is nu gereed voor gebruik.

-) Fabriek,sinstelling, zie paL 5.4.4, para-
meter G.

9.2 Uit bedriif nemen
'1. Verwijder de steker uit de wand-

contactdoos.
2. Sluit de gaskraan naar het toestel.

Attentie
Als het toestel op deze wiize uit bedrijf
genomen is, is het niet beveil igd tegen
bevriezing! Zonodig installatie attappen.
Toestel uit bedrijl nemen terwiil de vorst-
beveiliging aktief blijtl ( zie par. 5.3.3):

1 . Ga vanuit de standby mode naar de
programmeermode 'P'.

2. Ga naar stand 3.
3. Houd op stand 3 de programmeer-

toets vast totdat stand 3 knippert
Het toestel is nu uit bedrijf terwijl de
vorstbeveiliging aktief blUft.

Attentie
De vorstbeveiliging heeft alleen betrek-
king op het toestel.



9.3 Controle O,.gehalte (Cor-gehalte)
Sluit een Or- of Cq-meter aan op het
rookgasmeetpunt van het toestel (zle atb.
1e).

Let op:
De opening rond de meetsonde tijdens de
meting goed afdichten!

A. Vollast
Laat het toestel in vollast branden (par.
5.3.5 of 5.4.6).
Controleer het Or- (CQJ gehalte. Corri-
geer zonodig met de instelschroef (A).

Tabel: Or-(CO,) gehatte bij geopende
luchtkast

B. Deellast
Laat het toestel in deellast branden (par,
5.3.6 of 5.4.7).
Controle6r het Or- (COr-) gehalte: 4,5%
(9,2/"). Conigeet zonodig met de instel-
schro€I (onder kapje B).

Afb. 19 lnstelpunten

A - lnstelschrcet vollast
B - lnstelschroet deellast

Als er na controle van het O,- (CO,-)
gehalte gecorrigeerd wordt, dan moet de
voorgaande controle opnieuw worden
uitgevoerd.

Voorbeeld:
U hebt het O,,- (COr-) gehalte bij vo ast
gecontroleerd en goed bevonden. Daarna
gaat u deellast controleren en corrigeren.
Nu moet u opnieuw het Or- (CQ)
gehalte bij vollast controleren.

Rookgasmeetpunt

l

Afb. 18 Hookgasmeetpunt



10.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt onderscheid ge-
maakt lussen toestellen met de module-
rende ruimteregelaar'Honeywell Chrono-
therm Modulation' en toestellen die op
een andere wijze worden aangestuurd.

10.2 Storingen bii toestellen in combi-
natie met de Honeywell Chronotherm
Modulation ruimteregelaar
Voer de onderstaande stappen in de
gegeven volgorde uit:
1. Er verschiinen geen cijfers op het toe-

steldisplay, Controleer:
- de voedingsspanning 230 V
- de zekeringen in de automaat.

2.Wordt op het toesteldisplay een sto-
ringscode weergegeven (cijfers knippe-
ren)?
Zo ja, ga dan verder bij par. 10.4.

3.Controleer de bedrijlstoestand van het
toeslel (zie par. 5.3.4).
- '0' (geen warmtevraag): ga verder bij
punt 4.

- '1' Vm '9', 'H', 'L': probeer m.b.v. de
gegeven bedrijfstoestand de oorzaak
van de storing te achterhalen.

4. ODen de instrumentenkast. Controleer
de werking van het toestel door een
draadbrug aan te sluiten op de 12-poli-
ge klemmenstrook X5 (zie afb.21)lus-
sen de klemmen 3 en 4 (Tk aan/uit).
Komt het toestel in bedrijf?
- Ja, ga dan verder met punt 5.
- Nee, controleer de bedrading van de
klemmenstrook. Als deze goed is, ver-
vang dan de branderautomaat.

5. Open de instrumentenkast. Hierin be-
vindt zich een intertaceprint (zie afb. 20
en 21)t.b.v. de modulerende ruimte-
regeling met daarop twee lichtgevende
dioden (LED).

Er zijn nu vier mogelijkheden:
1. Geen van de LED'S knippert:

Controleer ol er 230V staat op de
aansluit ingen L en N van de print
(schroefklem X1).
Nee: Controleer de bedrading,
Ja: Wissel de intertaceprint uit.

2.LED B (zie atb. 20) knippert met.
Controleer eerst de bekabeling tussen
het toestel en de ruimteregeling.
Vervang vervolgens eventueel de
ruimteregeling.
ls de storing nog niet verholpen,
vervang dan de intedaceprint.

3.LED A (Ze atb. 20) knipPert del:
Controleer of de bandkabelconnector
(X7) goed vast zit in de interfaceprint
en in de branderautomaat.
Vervang vervolgens eventueel de
interfaceprint.
ls de storing nog niet verholpen,
vervang dan de branderautomaat.

4. Beide LED'S knipperen. Dit duidt op
een juiste werking van de installatie,
Controleer de instellingen van de
ruimteregeling. Zie hiervoor de bij de
regelaar behorende handleiding.

I= e
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Atb. 20 lntefiaceprint t.b.v. modulerende
ruimteregelaar



f

T-

,t

Afb. 21 Overzicht instrumentenkast

10.3 Storingen bii toestellen zonder de
Honeywell Chronotherm Modulation
ruimteregelaar
Bij storingen kunnen de volgende situa-
ties optreden:
1. Er verschijnen geen cijters op het

toesteldisplay. Controleer:
- de voedingsspanning 230 V
- de zekeringen in de automaat.

2.Toestel komt niet in bedrijf (zonder
storingsmelding):
Controleer ol kamerthermostaat c.o.
weersaf hankeli jke regeling:

- juist zijn aangesloten
- juist zijn ingesteld
- defect zijn.

3. Open de instrumentenkast. Controleer
de werking van het toestel door een
draadbrug aan te sluiten op de 12-poli-
ge klemmenstrook X5 (zie afb. 21)lus-
sen de klemmen 3 en 4 Ok aan/uit).
Komt het toestel in bedrijf?
- Ja, ga dan verder met par. 10.4.
- Nee, controleer de bedrading van de

klemmenstrook. Als deze goed is, ver-
vano dan de branderautomaat.

10.4 Storingscodes
Bij een storingsmelding knipperen in het
'8i'-venster, twee cijfers om en om,
waarbij bij het laatste cijler ook de punt
brandt.
Zie voor een verklaring van de verschil-
lende storingscodes en de eventuele oor-
zaken, de tabel op de volgende pagina.

Let oo:
Voor het uitlezen van de laatst opgetre-
den storingen, zie par. 5.4.9.

Belangriik:
Noteer alvorens te resetten de storings-
code nauwkeurig (cijfers, inclusief knippe-
ren en punten) en geet deze altijd door bij
vraag om ondersteuning. De storingscode
is belangriik voor het correct en snel op-
sporen van de aard van de storing.



iloo.'I Or""rttiiuf ng 
-fOorzaak/controtepunten Il

Dl Lg. Vlamsimulaiie Controleer de ionisatie-elektrode (afstand moet 3 a 4 mm zijn).

[0 tr]{e't"!!!"s!4t -8i,9!991q"!99rqq!!s
@@ Geen vlamvorming a. geen ontstekingsvonk.Geen vlamvorming a. geen ontstekingsvonk.

{na 2 herstarts) Conlroleer: - de aansluiting van ontstekingskabel en bougiedop.
| - oe ontstekingskabel en de elektrode op 'doorslag'. I

- de elektrode-afstand; deze moet 3 a 4 mm zijn.
b. wel ontstekingsvonk, maar geen vlam.

Conlroleer of: - de gaskraan is geopend.
- de gasvoordruk voldoende is.
- de gasleiding ontlucht is.
- de gasklep wordt bekrachligd tiidens ontsteken.
- de elektrode juist is gemonleerd.
- er een verstopping/montagefout in de gasleiding zit.

is

volgt als 60 sec. na b. Luchtdrukverschilschakelaar sluit niet:
herstartgeensig- -luchtdrulverschilschakelaardefekt.
naal ontvangen is) | - gayluchlaansluitingen los ol verstopl.

T E Storing automaat Zekering F2 (2.0-AF) defect.
f !, tttax. iaterterp. Aanvoeiemperatuur te hoog.

tr l9l I I Retourtemperglylllq�howr-
p E] Temp.sensor fout a. Aanvoer- en retourtemperatuursensor verwisseld.

b. Aanvoer- en retouraansluilingen verwisseld.b. Aanvoer- en retouraansluitingen verwisseld.

| . c. Waterdoorstroming in boilerbedrijl niet correc!. ,
@iq�frvrax. warerternp lStijgsnethe-id aanvoe-demperatuur te hoo$ 

- Il

Controleef: - circulatiepomp (stand 1 of 2)

I 
- walerqoorstroming^door toestel (.adiatoren geopend) |
- waterdruk (min. 0.8 bar).

lTl vent. craait niet f- venlilator defect of niet g;ed gemonteerd (mechan-rsch/elektrischf

| - zekering F3 (3, 1 5 AT) defect. I
2 E Vent. blilft draaien - elektrische aansluitingen verwisseld.

EglqurtgMq!!uE9!!9lll9!aangeslolen of dqlgq-
Luchtdrukverschilschakelaar opent nietl
- Luchtdrukverschilschakelaar detect
- Extreme trek door rookgasafvoerkanaal l

rcilrersknQpercn om en qn



'11.1 Algemeen
De remeha W21l28 ECO is nagenoeg on-
derhoudsvrij. E6nmaal per jaar dient het
loestel gemntroleerd en zonodig gerei-
nigd te worden.

11.2 Inspectie
De jaarlijkse inspectie van de remeha
W21/28 ECO kan beperkt blijven tot
- verbrandingstechnische conlrole van het

toestel
- reiniging van de silon
- controle van de atstelling van de

ontstekingselektrode
- controle op lekkage (waterzijdig, rook-

gaszijdig, gaszijdig)
- controle van de waterdruk.

Verbrandingstechnische controle van
het toestel
Deze kan geschieden door middel van
meting van het O,(CO,)-percentage via
het rookgasmeetpunt van het toestel.
Stook hiervoor het toestel oD tot een
watertemperatuur van ca. 70"C,
De rookgastemperatuur kan ook gemeten
worden. Deze rookgastemperatu u r mag
niet meer dan 30"C boven de retour
temperatuur l iggen.
BlijK uit deze controle dat de verbranding
of warmtewisseling in het toestel niet
optimaal meer is, reinig dan volgens de
aanwijzingen in par. 11.3.

1O"t""ting to"r*tat I O, ' CO. I
r , 6 h t i l . 1 ^ r

_ - . - . ' - ' - - - .
kW omdmin I 7" ) '/"

6,7 ca. 15OO 4,5 9,2
21,6 ca.4700 4,5 9,2

l t L

Tabel: Or- (CO,-) gehalte bii geopende
luchtkast.

Reiniging van silon
Verwijder de sifon onder het toestel en
reinig deze. Vul de sifon met schoon wa-
ter en monteer de sifon.

Atstelling ontslekingseleltrode
Controleer de afstelling van de
ontstekingselektrode (tussen 3 en 4 mm).

Controle van de waterdfuk
De waterdruk moet minimaal 0,8 bar be-
dragen. Geadviseerd wordt de installatie
te vullen tot ca. 1,5 bar.



11.3 Onderhoud
Indien uit de verbrandingstechnische con-
trole van het toestel blijkt dat de verbran-
ding of warmlewisseling niet optimaal
meer is, dienl onderhoud uitgevoerd te
woroen.
Dil ondeftoud bestaat uit:
- de warmtewisselaar reinigen met een

nylon borstel ol met perslucht, evt.
doorspoelen met water.

- de ventilator reinigen.
- de sifon reinigen.

Volgorde van handelen:
- Stel het toestel buiten bedriil.
- Sluit de toestelkraan in de gasleiding

naar het toestel.
- Open de klep van de instrumentenkast.
- Verwijder de voormantel d.m.v. he.

losdraaien van de 2 schroeven.
- Neem de dop van de ontstekings-

elektrode los.
- VeMijder de aarde-draad van de

ontstekingspen.
- Verwijder de elektrische aansluiting van

de ventilator.
- Verwijder de luchtslang van de lucht-

drukschakelaar.
- Draai de wartelmoer van de gasleiding

aan de ventilatorzijde open.
- VeMijder de 10 moeren aan de voor

zijde van de warmtewisselaar.
- Neem de voorplaat van de warmte-

wisselaar, met ventilator en brander
recht naar voren toe weg.

Attentie
De pakking tussen de voorplaat en de
warmtewisselaar kan kleven. Zorg ervoor
dat de pakking niet scheurt bij het weg-
nemen van de voorplaat. Een bescha-
digde pakking moet vervangen worden.

- Om de ventilator te inspecteren/reini-
gen, dient het inlaalmengsluk losgeno'
men te worden van de ventilator.

- Verwrjder de schroeven aan de inlaat-
zijde van de ventilator.
Gebruik voor het reinigen een kunststot
borstel; verwijder losse stofdelen uit de
ventilator alvorens deze weer samen te
bouwen.

- Monteer alle losgenomen delen in
omgekeerde volgorde.

- Neem het toestel weer in bedrijf.
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